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  ∗آفرینهاي سبک زندگی تمدنفلسفۀ سیاسی اسالم و الزام
  

  1جواد نوایی *              
  2سید حسین سید موسوي *

  

  چکیده
در  هــاي بلنــد خــویش وتئــوري سیاســی اســالم، در راســتاي اهــداف و ۀفلســف

الـزام، تـوجهی    ۀراستاي تدوین سبک زندگی اسالمی تمدن آفـرین، بـه مقولـ   
  بایسته دارد. زیـرا تحقـق غایـات و اهـداف خـود را وابسـته بـه الزامـاتی نظیـر         

اي کـه در  دانـد. مقولـه  مـردم و حکمرانـان مـی    ۀریزي، و اطاعت از ناحیبرنامه
  ساختمان تفکر اسالمی، به آن اهتمام جدي ورزیده شده است.

 ةعامل فهم چگونگی ادار سیاسی به عنوان ۀدر این نوشتار، ابتدا به ماهیت فلسف
حکمرانـی و دخالـت آن در زنـدگی مسـلمین      ةجامعه، ساخت قدرت، و نحـو 

سیاسی با اخالق، نسبتی روشن و عقالنی دارد. الزام  ۀپرداخته شده است. فلسف
سیاسی، در واقع تعهد اخالقی شهروندان، به انجام دستورات و سبک زنـدگی  

ــآل منجــر     ــه بالم ــتوراتی ک ــیم و  اســالمی اســت. دس ــدنی عظ ــاخت تم ــه س   ب
  آفرین گردد.شکوه

                                                        
  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  4/8/1392تاریخ دریافت:  ∗
 navayee@razavi.ac.ir              (نویسندة مسؤول) ی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران. دانشجوي کارشناس1
  shmosavi@um.ac.ir                                        استادیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد .2
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 ةهـاي مشـترك دینـی در حـوز    ها و سـنت سبک زندگی اسالمی، نمود ارزش
 ،عمل اجتماعی است. سبکی از رفتار اجتمـاعی کـه در مقـام تحقـق و عینیـت     

تمدنی اسالمی را پدید آورد. این مقوله، با توجه بـه جـامعیتی کـه اسـالم دارد     
یسته اسـت. امـري کـه در روزگـاران اولیـه سـروري و       امري کامالً، میسور و با

قراولـی تمـدنی را بـه مسـلمین داده اسـت. در ایـن نوشـتار، بـه         سیادت و پیش
سبک زندگی اسالمی از منظر اجتماعی و سیاسی  ۀالزامات تمدنی تدوین برنام

  پرداخته شده است.
خ بـه  سیاسی، اسالم، الزام، سبک زندگی، تمـدن، پاسـ   ۀفلسف واژگان کلیدي:
  عزت و شوکت.

  درآمد
ة سـاختار ادار  هـا و ، هـدف ة ماهیـت بـار عقالنی در ، تفکري منظم وۀ سیاسیفلسف

 ها وعمل به تئوري ها وحکومت از قبل الزام که جامعه و جامعه و حکومت است
  .ها، در معرض رشد، تغییر و تحول بنیانی قرار گیردهدف
الـزام تـوجهی    ۀیاتش، به مقولـ ها و نظرسیاسی در راستاي تحقق تئوري ۀفلسف

ۀ سیاسـی و ادبیـات   فلسـف  الزام سیاسی، از مفاهیم پایـه در اندیشـه و   بایسته دارد و
ــانی و هــدف سیاســی، غایــات و ۀ. یعنــی در فلســفسیاســی اســت ــراي مب هــایی ب

، مبـانی  غایـات و  هـا و ، که این هدفة جامعه وجود داردادار ، قدرت وحاکمیت
 ، الزام اطاعـت و براي تحقق این سبک کند وترسیم می سبکی از زندگی را لزوماً

تـا در پرتـو ایـن اهـداف و      ،نمایـد انقیاد آگاهانه و اطاعت را از مردم مطالبـه مـی  
  غایات و تحقق این اطاعت و انقیاد، ساختی از تمدن اسالمی را متبلور نماید.

ط ائل مربواي از مسطرح فیلسوفان براي شناسایی و ارتباط دسته«، الزام سیاسی
  ).34 ،1384(هورتن، » به روابط فرد و نظام سیاسی است

بـا عمـل سیاسـی     و تبیـین نظریـات ملهـم از وحـی     بـا  9پیامبر گرامی اسالم
  سیاسـی اسـالم را   ۀفلسـف  ، بنیـاد تفکـر سیاسـی و   بر مبناي آیـات وحـی   وخویش 

 عـت و ، اطاۀ خـویش مرامنامـ  با مشروعیت ذاتی و الهی برنامـه و  ریزي نمود وپایه
  انقیاد و تبعیت را به حکم الزام الهی از مردم مطالبه نمود.

سـزاوارتر از   پیـامبر اولـی و  )؛ 6/احـزاب ( ]ألنَّبِی اُولَی بِالمؤمنینَ من أنفُسـهم [
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  مؤمنین به خودشان است.
مـا  [فرمایـد:  کنـد و مـی  تبعیت را مطالبه می اي دیگر، الزام وکه در آیه چنان
آنچه را که پیـامبر بـدان   )؛ 7/حشر( ]سولَ فَخُذُوه و ما نَهیکُم عنه فَانتَهواآتَیکُم الرَّ
  دارید.، دست بازکندتان میاز آنچه نهی کند، انجام دهید وامرتان می

صورتی کـه بـه    در«خواست پیامبر  کند که در برابربه مؤمنان چنین القاء می و
مـا کَـانَ   [فرماید: که می» مانداري باقی نمی، اختیاش دارندقبول او ایمان دارند و

ـ الخ مهلَ نَکون یأ مراًأ هولَسر ی اهللا وضَا قَذَإلمؤمن و ال مؤمنَۀ  ـ ةَ رَی ـ نفُأن م سمه[ 
ش ارسـول  سزاوار نیست کـه اگـر خـدا و    اي رامؤمنه هیچ مؤمن و)؛ 36/احزاب(

  گزینند.نها نوشت از خود اختیاري را برآامري را بر 
فَالَ و ربک الَیؤمنُونَ حتی یحکِّموك فیما شَجرَ بینَهم ثُم الَ یجِدوا فی أنفُسهم [

ت و یسلِّموا تَسلیماً یا قَضمرَجاً مسـوگند بـه خـدایت کـه ایمـان      )؛ 65/نسـاء ( ]ح
 م قـرار داده و حکـ  را آیـد تـو  که در آنچه که برایشان پـیش مـی   دارند مگر اینن

  مشقتی حکمت را پذیرا گردند. بدون هیچ سختی و
سبک زیستی را که آن  را واجب نمود و 9اطاعت از الزامات سیاسی پیامبر

سیاسـی و نظریـات او، بـه عنـوان      ۀطراحی کرد، در رکن فلسف 9رسول گرامی
  مشروع ذاتی الهی قرار داد.

گیري جهت ، همانسیاسی ۀ، فلسفشکوه حاکمیت اسالم در ایراندر دوران پر
 ، والبته که با مقتضیات تاریخی، اجتماعی ها وهمان الزام سبک زندگی نبوي را با
 ۀکند. این جستار را از این جهت گشـودیم کـه در فلسـف   سیاسی کنونی مطالبه می
هـاي  الـزام  ، جهت تدوین زندگی را نشـان داده و ریزيسیاسی اسالم، لزوم برنامه

  بررسی قرار دهیم. اشاره واین سبک را مورد 

  هاچیستی تعاریف و
  کنیم.تعریف می در آغاز چهار عنوان را
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  ماهیت فلسفۀ سیاسیالف ـ 
ۀ وسیع به نام فلسفه است که با تلفیـق  منظوم سیاسی، جزئی از یک عرصه و ۀفلسف

سـاخت قـدرتی    حکمرانی و ة، نحوة جامعه، در پی فهم چگونگی اداربه سیاست
 ۀمرامنام پی عملی نمودن یک برنامه و ، درۀ سیاسیده است. فلسفمعقول و به قاع

ۀ ، در عرصـ یک تئوري مشـتمل بـر مفـاهیم اخالقـی، اجتمـاعی، سیاسـی       نظري و
توان این نکته را به دقـت بیـان نمـود    . لذا میزندگی با ابتناي به عقل برهانی است

ان توجـه جـدي   ، با بایدها و نبایدهاي اخالقی در زنـدگی مردمـ  ۀ سیاسیکه فلسف
  دارد.

یاسی در مفاهیم اخالقـی قـرار   س ۀفلسف ۀتوان ادعا کردکه ریشاز این منظر می
 چه نوع زیست اجتمـاعی و  مثالً .را پاس بدارد ، مفاهیمی که باید جامعه آنهادارد

ضـروري   معیارهایی براي مـردم الزم و  ، مبانی وجمعی، با چه اصولزندگی دسته
  ؟اي استی خوب براي مردم چگونه زندگیزندگ به طور طبیعی است و
ۀ یک جامعه باید چگونه باشـد تـا بتـوان آن را جامعـ    «گوید: سیاسی می ۀفلسف

 مالك و باید این جوامع را از نظر اخالقی مشروع دانست؟ چرا ؟بالغ سیاسی نامید
مردم در جامعه چگونه با هم پیونـد   ؟بد چیست خوب از ۀمعیارها براي تمیز جامع

  ).12 ،1380، (جین همپتن »و... ؟ندیابمی
هـا، سـاختار و   ، هـدف ة ماهیـت بـار منطقـی در  ، تفکري منظم وۀ سیاسیفلسف«

ي دیگر براي از سو ، وشناخت واقعی دولت سو براي فهم و، از یکقدرت دولت
، فعـالیتی فکـري و ذهنـی اسـت بـا هـدف       ۀ سیاسـی . فلسـف حفظ یا تغییر آن است
ــه مســائل و ــع آنهــا حــل و هــاي اجتمــاعی و سیاســی ودشــواري پــرداختن ب » رف

  ).شانزده ،1377، (عبدالرحمان عالم

  ماهیت الزام سیاسی ـب 
فیلسوفان سیاست، در مورد هستی نظـام سیاسـی    مل فلسفی اندیشمندان وأهرگاه ت

ــدگی ملهــم از آن مطــرح مــی  و ــزام سیاســی ۀلأمســ«شــود، ســبک زن   مطــرح »ال
چـه دلیـل فلسـفی وجـود     «له، این است که ترین بحث در این مقومهم وگردد می
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 ظف به پـذیرش اقتـدار یـک حکومـت و    ودارد که شهروندان به لحاظ اخالقی م
  ).67، 1389، (یوسفی» ؟اطاعت از آن باشند
تکلیفی که  .تکلیف است ، تعهد ویابیم که الزام سیاسی، درمیاز توضیح فوق

  ۀ شهروندان یک سیستم حکومتی است.بر ذم
اخالقی شهروندان به انجام دستورات حکومت و  ، به معناي تعهدالزام سیاسی«

  ).68، 1389، یوسفی» (قوانین حکومت است
یعنـی   اخالقی ارتباط وثیقی دارد. ، فرهنگی وهاي حقوقیالزام سیاسی با الزام

اساس شرایط ذاتی نهفته فرهنگ بر ، اخالق وۀ افراد با سیاست، حقوقدرك رابط
بـدون   ورفتار جامعه متجلی و نمودار گـردد  باید در عینیت  در آنها که این رابطه
به همین دلیل است کـه   ، شکل نخواهد گرفت وبایدها، الزام تجلی این رفتارها و

  گردد.سیاسی مطرح می ۀرفتارها در جامع لزوم اطاعت جامعه از نوع قوانین و
زیـرا در   ،شـند باالهـی مـی   و تهشـ ربانی دا أها منش، الزامۀ سیاسی اسالمفلسف در
به عنوان حـاکم مطلـق بـر هسـتی      ،ۀ حاکمیت، حق انحصاري از آن خداوندمقول

که  . چنانکندهاي شرایطی حاکم را او تعیین میبایسته شکل حاکمیت و واست 
مکانیسم تعیین از باال به  ، والیت فقیه را طبقة غیبتدر نوع حاکمیت حق در دور

  نمایند.تعیین می :نمعصومی نبی اکرم و فقط او و ،پایین
صـالحیت والیـت امـر را     نیت وأکسـی کـه شـ    در عصر غیبت امام زمان«
جا گاهی این طور است که مردم هم  در این .خوردار است، حق حکومت داردبر
. حـال اگـر   نیسـتند  تا تشکیل حکومت دهد و گـاه همـراه او   ،کنندرا یاري می او

 ۀکومـت کـردن در همـان مرحلـ    ح«، قیه را یاري نکردنـد، ایـن حـق   ، ولی فمردم
م بـا  أ، تـو ، حاضر به یاري او شـدند، ایـن حـق   ، اما اگر مردمماندحقیقت باقی می

، هـم بـا وجـود ناصـر     یعنی هم ولـی فقیـه حـق حکومـت دارد و     .شودتکلیف می
حکومـت   حکومت تشکیل دهـد و ، را استیفا نماید تکلیف دارد که این حق خود

 ،(خراسـانی » باشـد االطاعـه مـی  سی وي، واجب، الزامات سیادر این صورت. کند
1388، 20.(  
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  مفهوم سبک زندگی اسالمی ـج 
 Lifestyle»مصطلح در علوم اجتمـاعی اسـت    از مفاهیم معمول و »سبک زندگی

 اجتمـاع،  ذهنیـت،  غیرقابل گسستی با مفاهیمی همچون عینیـت،  که پیوند وثیق و
زیرا بدون ، این قبیل داردمفاهیمی دیگر از  هویت و شخصیت، جامعه، رهنگ،ف

  .مندي ازسبک زندگی میسور نیستدرك قاعده درك محتواي این مفاهیم،
عمـل   ةدر حـوز  هـاي مشـترك  سنت رسوم و ها وسبک زندگی، نمود ارزش

جامعـه   عمـل فـرد و   هـایی پایـه در رفتـار و   به این معنا کـه ارزش  اجتماعی است.
معرف  بازنمود هویتی آن است. عه وواقع شناسنامه آن جامکه در  شودنمودار می

  حیات اجتماعی است. ۀفلسف بینی ونوعی از جهان
آن را هـدایت   ،هاسبک زندگی، از جنس رفتار است که تمایالت و گرایش«
 ،1381 هنـدري، » (دنمایبستر بروز آن را فراهم می ،هاي زندگیفرصت کند ومی

2، 231.(  
ید در دستگاه ادراکات ذهنی فـرد  ساخت سبک زندگی، با و بایدها ساختار و

روان اجتمـاعی   اندیشه و ،قواعد آن، در روح اصول و جامعه تبلور عینی بیابد و و
بـه   تعارف، خـارج گردیـده و   شعار و ۀکه در چنین صورتی از مرحل، عینی گردد

  صورت عینی متبلور خواهد گردید.
 الم هسـتی و شـان بـه عـ   هـا بـا نـوع نگـاه    واضح است که ساختار زندگی انسان

قُل کُلٌّ [گیرد. شکل می رقم خورده و ،ري که از آن در ذهن خودشان دارندتفسی
 هلَتلَی شَـاکلُ ععمبگـو اي پیـامبر کـه هـر آدمـی بـه نـوع سـاختمان روانـی و         ؛ ]ی  

  کند.ش عمل میاذهنی
کـه خاسـتگاه    ،مند رفتاري استاي از الگوهاي نظام، مجموعهسبک زندگی«

گرفتــه در یــک فرهنــگ یــا خــرده هنجارهــاي شــکل  و هــاا، ارزشآن را باورهــ
  ).12 ،1392 فاضل قانع،( »دهد، تشکیل میفرهنگ
هاي زندگی، الگوهایی از کنش هستند که افراد را از یکـدیگر متمـایز   سبک«
معناي آن را، که براي آنها و  چرایی و دهند ونمایند تا آنچه را مردم انجام میمی

  ).36 ،1996 سویل،» (ك شوددر دیگران دارد،
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بنـدي  بنـدي شـده، و طبقـه   سبک زندگی، شـامل اعمـال طبقـه   «ۀ بوریو به گفت
چـون تقسـیم سـاعات شـبانه روز، نـوع تفریحـات،       همهـایی  فرد در عرصه ةکنند

 رفـتن اسـت و  راه  ، آداب سخن گفتن وخانه هاي معاشرت، اثاثیه وورزش، شیوه
  ).216، 1998بوریو، » (ترجیحات افراد است ۀتجسم یافت در واقع عینیت یافته و

 هـاي دینـی و  مایهگر روشی مبتنی بر بنترکیب سبک زندگی اسالمی، نمایان
هـاي  ، نظیـر سـبک  هـا این سبک بـا دیگـر سـبک    مذهبی است، که به طور طبیعی

 ، شاهانه، اشرافی، قبیلگی و... کـامالً سبک اشتراکی سوسیال و سکوالر و لیبرال و
  مند دارد.قاعده اصول آنها تمایز ساختاري و . مبانی ومایز استمت متفاوت و

  د ـ مفهوم تمدن
تمدن، در لغت به معناي شهرنشینی، خـوي شـهري گزیـدن، زنـدگی اجتمـاعی،      «

همکاري مردم بـا یکـدیگر در امـور زنـدگانی و فـراهم سـاختن اسـباب ترقـی و         
  ).485، 1352عمید، » (آسایش است

ها در حیات معقول با روابط عادالنه و اشتراك انتمدن، تشکل هماهنگ انس«
ۀ هـا در همـ  هاي جامعه در پیشبرد اهداف مادي و معنوي انسـان افراد و گروه ۀهم

  ).126، 1387(جعفریان، » ابعاد مثبت است
ها و علوم و ها، دانشها، مهارتمعرفت ۀبه طور اجمال، تمدن، حاصل و نتیج

اي کنـار هـم تشـکل یافتـه و بـه سـاخت جامعـه       اي در هاست که در جامعهاندیشه
گردد. نظمی اجتماعی است کـه  مطلوب و داراي اهداف و غایات عالی منجر می

گردد و پذیر میامکان ، سیاسی و اجتماعیعلمی ،آن، خالقیت فرهنگی ۀدر نتیج
  تعاملی اجتماعی رقم خواهد خورد. ها در پیاین ۀالبته که هم

  مهمه جانبگی اسال جامعیت و
 زمانی و، قابل انطباق با شرایط تاریخی مترقی و اي جامع،کامل واسالم، مجموعه

هـاي مختلـف زنـدگی انسـان، اعـم از عقیـدتی،       در زمینه مکانی گوناگون است.
، خـانوادگی ، فرهنگـی ، ، اخالقـی حقـوقی  ،اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي  ،رفتاري



 

ش
ژوه
پ

سال
ی ا
ماع
اجت

اي 
ه

ال 
، س
می

وزد
ن

مار
، ش
هم

 ة
 سوم

پی 
(پیا

98 ،(
 پاییز

139
2

 

]۴۶[  

نمـوده   آفـرین را مطـرح  تکامـل  قواعدي راهبردي و ، اصول وغیر آن بهداشتی و
  .آن همه جانبه اهتمام ورزیده استسیاسی خویش بر  ۀدر فلسف واست 
همه جانبه بودن قوانین اسالم، آن چنان است که اگر کسـی آن را   جامعیت و«

ممکن نیست  مرز فکر بشر بیرون است و حد و بشناسد، معترف خواهد شد که از
  ).383 ،1374 مینی،خ» (تفکر انسان باشد قدرت علمی و ةزایید
بـه تعبیـر    .همه جانبگی از جمله امتیازات اسالم نسبت بـه ادیـان دیگـر اسـت    «

  جـامع دیـن خـدا نسـبت بـه      هـاي صـورت کامـل و   تـر، از جملـه ویژگـی   درست
ۀ اسالمی کافی همه جانبگی است. منابع چهارگان هاي ابتدایی، جامعیت وصورت
موضـوعی کشـف نماینـد. علمـاي      هر ةکه علماي امت، نظر اسالم را دربار است

» کننـد تکلیـف اسـت تلقـی نمـی    کـه بال  اسالم، هیچ موضـوعی را بـه عنـوان ایـن    
  ).114 ،1389(مطهري، 

 .تفکر اسـالمی اسـت   بنیادین فرهنگ و هاي مهم وجامعیت، یکی از ویژگی«
ون حیـات مـادي   ؤش ۀقوانین اسالم را در هم تعالیم و ها وآموزه ۀهم این ویژگی،

 ،روحی براي بنیان نهادن یک زندگی سالم براساس نیازهاي جسمی و و معنوي و
تفکـر اسـالمی بـه دلیـل      فرهنـگ و  .دهدبالنده در دسترس بشریت قرار می پویا و

خـاك خالصـه    مـاده و  پـرورد. چنـین انسـانی، در   انسان جامع می ،جامعیت خود
 ،گـردد نمیزندانی  و در حصارهاي تنگ و ظلمانی حیات ارضی اسیر و شودنمی

بایـد  ش امعنوي نیازهاي مادي و ۀهم با و »خاکی، آسمانی«که او موجودي است 
را  کمال برساند. سعادت دنیا هم به رشد و جان را در کنار جسم و زندگی کند و

پرطـراوت   بـه صـورت یـک حیـات پرنشـاط و      با رستگاري آخرت پیونـد زنـد و  
  ).168 ،1368بهشتی،» (سمایی متجلی سازد ارضی و

 در عـین حـال پـر    تـرین و جـامع  و ترین مکتـب زنـدگی  اسالم به عنوان کامل
 مندترین سبک را مطابق با خواست فطري وشکوه ترین وپر انبساط ترین وبهجت

قابل  با توجه به محتواي غنی و کند.ارائه می ۀ سیاسی خویشفلسف در نهادي بشر،
 زمان در حال سیر و جلوتر از این مهم، حتی ةعهد فراگیري که دارد، از انطباق و

اجتمـاعی،   حرکت است. با این وصف، بـراي تمـامی جزئیـات زنـدگی فـردي و     
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سـیماي   هـا، بـه مـوارد و   که از جملـه ایـن سـاحت    ،دستورالعمل ارائه نموده است
تکنولوژي در  سکونت، محل سکونت، کار، نقش صنعت و ةظاهري جامعه، نحو

مـرد، روابـط    ، پوشـاك، ارتبـاط زن و  زندگی انسان، کاالهاي مصرفی، خوراك
هاي خارجی به کشورهاي غیراسالمی جهت الملل، مسافرتاجتماعی، روابط بین
ها این ۀاشاره نمود که همتوان می قلمروهاي سرزمینی و... ها وآشنایی با فرهنگ

ایـن   ا توجه به انطباق با فطـرت انسـانی،  ب. یابندشکل می ۀ هماهنگیک پروس در
  شود.هم نامیده می ۀپای سبک، فطرت

ي آغـازین و پـر شـکوه تـاریخ     هـا تمـدن اسـالمی در دوران   گذشته پر افتخار
ساختار زندگی را نشان  برتري خود در سبک و سیادت و ة، مسلمانان دوراسالمی

از جملـه ملـل    هاي دیگر و، سر مشق ملتاي که این دوران طالییدادند. به گونه
 آنـان ح منصفانی از مورخان وتاریخ نگاران غربـی،  غربی قرار گرفت که به تصری

  امهات ساختار زیستن خود را از مسلمانان اقتباس کردند.
اند، نـه از  آوري را پشت سر گذاشته، دوران عظمت و افتخار اعجابمسلمین«

الممالـک  به قول ادیب .انداي از زمان حکمرانان جهان بودهآن جهت که در برهه
اتحان اند، زیرا جهان حکمرانان و فاز دنیا امواج گرفته ان باج وفراهانی، از پادشاه

، که چند صباحی به زور خود را بر دیگران تحمیـل  بسیاري را به خود دیده است
اند، بلکـه از  ، محو و نا بود شدهکه مانند کف روي آبطولی نکشیده  اند وکرده

تمـدنی عظـیم و    وگیتی به وجود آوردند  ۀآن جهت که نهضت و تحولی در پهن
و نظامات  اخالق ،هنر ،فلسفه ،صنایع ،باشکوه بنا کردند که چندین قرن، در علوم

از خرمن فیض آنهـا توشـه    ۀ جهانیان تفوق داشتند و دیگرانبر هم عالی اجتماعی
 ها را خیره کـرده و انگیز جدید اروپایی که چشمگرفتند. تمدن عظیم و حیرتمی

امـروز بـر سراسـر جهـان سـیطره دارد، بـه اقـرار و         وعقلها را حیران کـرده اسـت   
، بیش از هر چیز دیگر، از تمدن با شکوه اسالمی غرض غربیاعتراف محققین بی
  ).10 ،1390 طهري،(م» مایه گرفته است
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  ظرفیت تمدن سازي اسالم
داند که اثر عظیم خود، تمدنی را نظمی اجتماعی می ۀدورانت در اولین جمل ویل

کنـد و  شود و جریان پیدا میپذیر مید آن، خالقیت فرهنگی امکانوجو ۀدر نتیج
شود که هرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد. پذیر میظهور آن هنگامی امکان

چه فقط هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوي و احتیاج به ابداع و اختـراع  
ند که او را به شـکل طبیعـی،   کاي میافتد و انسان، خود را تسلیم غریزهبه کار می

 دهـد (ویـل  به راه کسب علم و معرفت و تهیـه وسـایل بهبـود زنـدگی سـوق مـی      
  ).3 ،1، 1373دورانت، 

هـاي فکـري و   از منظر اسالمی، انسان به معرفت رسیده و آراسـته بـه فضـیلت   
وحـدت و انسـجام و بـا     ،نظري و اخالقی و عملی، با تجمعـی عـالی و بـا یکـدلی    

و غایاتی عالی در فکر و اندیشه، قادر به ساخت تمدنی پویا خواهد داشتن اهداف 
در پی تربیت چنین انسانی است و ثانیاً او را ترغیـب   ۀ اسالمی، اوالًلذا اندیش .بود

  نماید.و تشویقی وافر به کسب علم و دانش می
تمدن است و تمدن میراثی است که یک نسل براي نسل بعد از  ةانسان سازند«

بـه   تـاً ... انسـان فطر  افزایـد گذارد و نسل جدید بر میراث نسل گذشته میخود می
هاي اساسی گویی به نیازمنديشود. انسان از راه پاسخسوي ایجاد تمدن رانده می

گزاري کرده اسـت و اسـالم بـه حرکـت     هاي فطري خود، تمدن را پایهو گرایش
ه در واقـع اوج تمـدن   بشریت به سوي تمدنی انسانی و فراگیر بـا الگـوي تقـوا کـ    

  ).58، 1390(خاکرند، » است، تأکید دارد
اســالم، از ظرفیــت تمــدنی واالیــی برخــوردار اســت و پیــروان خــویش را بــه 
فراگیري علم و دانش، استقالل، نفی سلطه، برتـري یـافتن عـزت از جانـب خـدا،      
ترك دوستی با ملحدان و کافران، پندپذیري والیت طاغوت، همـدلی و اتحـاد و   

خوانـد و  روي و اقتدار فرامـی یابی، پیشبستگی، افزایش سطح دانش، بصیرتهم
  سازد.ها ظرفیت واالي تمدن سازي اسالمی را مشهود میهمین
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  سیاسی اسالم ۀآفرین در فلسفهاي سبک زندگی تمدنالزام
ملهم از  ، وحیانی والهی، سبک دینی ، جهت ایجاد زندگی باۀ سیاسی اسالمفلسف

کـه فیلسـوفان بـزرگ اسـالمی،      چنـان  ،تئوري است ، نظریه وي طرحاسالم، دارا
هاي عقلـی و  اساس رهیافتفیلسوفانی دیگر بر ، ابن سینا ونظیر فارابی، سهروردي

اسـالمی را   ۀفاضـل  ۀهایی نظیر مدینـ فلسفی اسالم، به این مهم اهتمام نموده وطرح
هاي ، الزامیت این مقولهبا توجه به اهم اند.سیاسی خویش قرار داده ۀدر متن فلسف

توجه قرار  اشاره و ، موردسیاسی سبک زندگی اسالمی را از دو منظر اجتماعی و
  دهیم.می

  اي جامع، از منظر اجتماعیالف ـ الزام تدوین برنامه
 ۀاخـروي دارد، جنبـ   ۀیعنی عالوه بر آن کـه جنبـ   اسالم یک دین اجتماعی است.

آخرت را  .اش قرار دارددل دنیوي بودن، در اشآخرت گرایی و هم دارددنیوي 
کنـد.  داند. زندگی اخروي از مسیر دنیا عبور مـی زیستن در دنیا می ةمحصول نحو

نگـرد.  جـداي از آن نمـی   همچنین سعادت فرد را در دل اجتماع ارزیابی نموده و
همین نوع جهـت   مقرراتی جامع وکامل نسبت به اجتماع است. ،لذا مقررات دین
  الم است که اسالم را به صورت دینی اجتماعی در آورده است.گیري در اس

 .نمایـان اسـت   مشـهود و  ، عینـی و هاي آنآموزه ۀروح اجتماعی اسالم در هم
هـاي  و آموزه هاي اقتصادي و حقوقی آن، آموزههاي اخالقی آنکه آموزه چنان

هیچ  ود ان، همگی ناظر بر اجتماعاي دیگر آنهسایر آموزه سیاسی آن و عبادي و
توجه  ش مورد لحاظ وااجتماعی ۀ، جداي از فلسفاشتشریع اولیه ۀاي فلسفآموزه

  قرار نگرفته است.
ت هـم دنیـا، هـم آخـرت     اسالم یک دین اجتماعی است. اسالم هم دین اسـ «

 ون بشـر مقـررات دارد و  ؤ، در جمیـع شـ  است هم زندگی، هم مقررات اجتمـاعی 
اقتصادي دارد. قانون سیاست دارد، قانون  نون، قاایدئولوژي اسالم، همه چیز دارد

، به عـدالت بـه عنـوان    دارد. اسالم یک دین اجتماعی است ، فرهنگقضایی دارد
مور اجراي أرا م :بلکه پیامبران ،یک اصل مسلم قطعی اجتماعی اعتراف دارد
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  ).68، 1390، مطهري( »داندآن می
) اظهار 1385 ،(غضنفري   ، توضیح ماهیت اجتماعی دین پرداخته، که به الیسون

، بـر  أثیرات و کارکردهـاي مختلفـی کـه دارد   دارد که وابستگی بـه دیـن بـا تـ    می
منـابع اجتمـاعی زیـادي    «، جمله آنهـا  از نهد وثیر میأخوشبختی افراد ت سالمت و

رضـایت خـاطر    ، وتماعی، حمایت اجپارچگی اجتماعیاست همچون ایجاد یک
  ».دت اجتماعیهمراه باحمایت براي نیل به سعا

، ت کــه اســالم بــر ســالمت روان اجتمــاع، امنیــت روانــیاز همــین زاویــه اســ
ها نمود اجتمـاعی  ده عدالت اجتماعی و شۀ، بسط اندیتعاون اجتماعی معاضدت و

را  ، تمام ایـن گونـه کارهـا   به آنها توصیه کرده است. اسالم کید نموده وأت دیگر،
  .عبادت تلقی کرده است

خلق را توصیه و تأکید کرده اسـت. خـدمات فرهنگـى از     احسان به، دین حق
خــدمات ، هــا و تــألیف و تعلــیم و تــدریسقبیــل تأســیس مــدارس و آموزشــگاه

خـدمات  ه، بهداشتى از قبیل طبابت، پرستارى، تأسیس مؤسسات بهداشـتى و غیـر  
البـین، کمـک بــه مسـتمندان و از کـار افتادگــان،     از قبیـل اصــالح ذات   اجتمـاعى 

ویـت صـفوف   زیردستان، درگیرى با متجاوزان و زورگویـان و تق  حمایت حقوق
بران اسـت، فـراهم   عدل که غایت و هـدف بعثـت پیـام    محرومان، و باالخره اقامه

ها از ایـن  شکستگان و مصیبت زدگان، و امثال اینى خاطر دلکردن موجبات تسل
ه عقـل و  ها توصیه کرده است. بـه عـالو  هر دینى و هر پیغمبرى به این .قبیل است

 مجموعـۀ مطهري، » (حسن و خوبى چنین اعمالى حاکم استوجدان هر کسى به 
  ).278ص ، 1آثار ، ج 

اجتمـاعی اسـالمی    ةترین ابعاد گستردبا عظمتترین و موارد یاد شده از عمده
 راهبـردي تـدوین برنامـۀ    ، بـه تبیـین الزامـات   ، که با توجه به آنشودمحسوب می

  پردازیم.آفرین میمدنجامع سبک زندگی اسالمی، ت

  . عملی ساختن روح اجتماعی اسالم1
. اما این حقیقت بزرگ سالم داراي روح بلند اجتماعی است، اکه اشاره شد چنان
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 عینـی  خود بگیرد و در حـوزة عمـل اجتمـاعی   تبلیغاتی به  ۀجنب اسالمی اگر صرفاً
 ةدر حـوز  ثیري را از خود نخواهـد گذاشـت. ایـن مقولـه بایـد     أترین ت، کمنگردد

عملـی  غیر روح وتنهـا یـک شـعار بـی     عمل نشان داده شود روح اجتماعی اسالم،
این مهم اقتضـا دارد کـه   ۀ عمل اجتماعی نمودار گردد. ، بلکه باید در عرصنیست
کـه   زیست اجتماعی براساس الگـوي اسـالمی تـدوین گـردد. خصوصـاً      ۀنامنظام

م، امروز به عنوان روش نـوین  روح تفکر اجتماعی اسال انقالب اسالمی برآمده از
ها تحمیل نموده بسان واقعیت ۀهم را بر ، که خودزندگی، در برابر لیبرالیسم غربی

خوانـده  ظـام غربـی را بـه چالشـی سـهمگین فرا     سبکی پر جاذبه که ن یک شیوه و
  مطرح گردیده است.

  . تمدن آفرینی نوین اسالمی2
تی است کـه افـراد در یـک    وضعینشینی و لغت، به معناي شهر در sivilis، تمدن

بیـرون   که اگر فـرد نـاظري از   ،نمایندیکدیگر زیست مشترك می ، باتجمع کالن
  کند.ش را حس میا، واقعیتآن را رؤیت نماید

، مـام رفتـار  تاسـالم  ، تمـدنی اسـت کـه    اشتمدن اسالمی با وصف اسـالمیت 
 .پرورانـد مـی  و ش را سـامان داده اعـام  ۀتعـامالت و وجهـ   ۀگون اعمال و باورها و

، بیـانی  ریفی که ما از تمدن اسالمی داریم، تعریفی جـامع اسـت و در حقیقـت   تع«
(آذرتـاش آذرنـوش،   » مـا  ۀاقتصادي جامعـ  فرهنگی و ابعاد سیاسی و ۀاست از هم

1379 ،13.(  
ــان « ــتعداد پای ــدن اســالم داراي اس ــذیري در جهــت تم ــازي اســتناپ ــا  و س ب
اشتن د پذیري و قرارو با خاصیت انطباق م آنتولید دماد گذاشتن فضاي علم وباز

  ).26 ،1390 ،(مطهري» آن در راستاي مقتضیات زمانی
این مهم در گسترة تاریخی، به خوبی نشان داده شده است. زمانی که نظامات 
بشري فاقد تمدنی روشن بودند و در واقع خبري از آنها نبود، تمدن اسالمی مانند 

 ۀتوانسـت بـر همـ    وۀ خـود بـود   در حال گسترش دامندرختی تنومند رشد یافته و 
پـنجم   در قرن چهـارم و  خصوصاً. را بیفشاند نظامات بشري پرتوهاي نورانی خود
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ترین امپراطوري تجربه بزرگ ، عصري طالیی را بسازد و همزمان باهجري قمري
مباهـات   ۀکه خود، مای ،را نشان دهد الگویی خود رو و، نقش پیشرون وسطاییق
  تخار تاریخ اسالمی است.اف و

هاي تـاریخی  پرورترین حکومت، سامانیان، فرهنگبه اذعان برخی از محققین
هـاي  تمـدن اسـالمی بـا تمسـک بـه آمـوزه       دانـش و  آنها علم و ۀدر زمان بودند و
  اسالمی را بنیان نهادند. ة، تمدن بالندآفرین اسالمیآفتخار

  نگارد:عضدالدوله میسجستانی در ستایش فضاي ایجاد شده در دوران 
 ،فرهنـگ  خاصـه اهـل دانـش و    این پادشاه سزاوار آن است که تمام خلـق و «

  ).71 ،1389حسینیان مقدم، » (کنند ش دعاابراي بقاي ملک
اي فـراهم سـاختند کـه در    آل بویه براي دانشمندان امکانات رفاهی گسـترده «

  ).73، 1389حسینیان مقدم ، » (شکوفایی تمدن اسالمی سهمی وافر داشت
گواهی روشن بر رونق تمدن  ،هاي عظیم، کتابخانهها، دارالعلمهاوجود نظامیه«

  ).330 ،1387 جعفریان،» (ششم بوده است پنجم و، قرن چهارم ، دراسالمی
امع وکامل، امري ناممکن اي جساخت نوین تمدن اسالمی، بدون تنظیم برنامه

سبک زندگی اسالمی به جهت نیـل   ۀم. بنابر این تدوین برناو دست نایافتنی است
 نماید.حتمی می جامع ضروري و فراملی و ،جهان شمول المی به تمدنیاس ۀجامع

ست که اي را دارابنیادي ظرفیت تمدنی همه جانبه اي همه جانبه واسالم، به گونه
  توان این ظرفیت را در نمودهاي ذیل مشاهده نمود.می

قوي مسلمانان را به تحرك  دنی استوار وقرآن مجید در راستاي تشکیل تم .1
مـۀً وسـطاً   اُ  و کَـذلک جعلْنـاکُم  [ فرمایـد: که مـی  چنان کند.پویایی دعوت می و

را  ا شـما م)؛ 143(بقره/ ]لتَکُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ و یکُونَ الرَّسولُ علَیکُم شَهیداً
قرار دادیم تـا گـواه بـر بشـریت      »اط و تفریطافر ۀمیان اعتدال و در حد« امتی میانه

  شما باشد. باشید و پیامبر هم گواه بر
 اي غیـر تـابع و  بـه گونـه   اقتـدار و  دینی را بـه اسـتقالل و   ۀقرآن مجید جامع .2

منش عالی بنمایند وکافران بـر   خوانده تا احساس شخصیت وپیروي از کافران فرا
 للْکافرینَ علَى الْمـؤْمنینَ  اهللاُ  یجعلَ  و لَنْ[ فرماید:که می چنان آنها مسلط نگردند.
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کافران بر مؤمنان قـرار   ۀ، هرگز راهی را براي سلطو خداوند؛ )141نساء/( ]سبیالً
  نداده است.

تمدنی کـه   ،کندجامع دعوت می این آیه مؤمنان را به ساخت تمدنی استوار و
ه امکان نفوذ دشمن در آنـان مهیـا   استواري برخوردار باشد تا در نتیج از ستبري و

  نباشد.
 و منـد اي پویـا، عـزت  در تشکیل جامعه ین راستا آرمان خویش را قرآنهم رد

ظَ فَاستَوىاَخْرَج شَطْأ  کَزَرعٍ[فرماید: می نماید وپرابهت مطرح می   ه فَآزره فَاستَغْلَ
ب الزُّراع لیغیظَ بِهِم الْ  على همانند زراعتی کـه جوانـه   )؛ 29(فتح/ ]کُفَّارسوقه یعجِ
، سپس به استواري و تقویت خویش پرداخته تا ستبر گردیده را خارج نموده خود
نمـو نمـوده کـه زارعـان را بـه       به قـدري رشـد و   پاي خویش ایستاده است و و بر

  امیدي همراه با خشم کافران شده است.موجب نا شگفتی واداشته و
قوا جهت حفـظ ایـن سـتبري و اسـتواري      انان را به تجهیزمسلم . قرآن مجید3
  عدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و مـنْ رِبـاط الْخَیـلِ   و أ[فرمایـد:  می خواند وفرامی

 ]هـم  یعلَمونهِـم ال تَعلَمـونَهم اهللاُ   و عـدوکُم و آخَـرینَ مـنْ د   تُرْهبونَ بِه عـدو اهللاِ 
هـاي  نیز اسب ، براي مقابله با آنها آماده سازید وهر نیرویی که دارید)؛ 60(انفال/

دشمن خودتان را مغلوب  آن دشمن خدا و ۀورزیده براي میدان نبرد را تا به وسیل
  نها خبر دارد.آخدا از  دشمنانی که شما از وجود آنها خبر ندارید و و سازید

گـر اهتمـام اسـالم بـه     ، نشـان دیگري از این نوعهاي فراوان یات و نمونهآاین 
  دهد.از ظرفیت اسالم براي تمدن سازي خبر می تمدن سازي است و ۀمقول

نطبق بـر سـاختمان   مکه  ۀ فطري داردآفرینی قرآن جنبمهم این است که تمدن
قابلیـت اجـرا در    سیسـتمی اسـت و   ترکیبی و پذیر و، انعطافوجودي انسان است

 و نـژادي فرا و کامـل اسـت.   دائمی ،عام، جامع .ستها را داراکانم ها وزمان ۀهم
و آخـرت جمعـی عقالنـی و     . بـین دنیـا  هاي دنیوي انسـان اسـت  منطبق بر خواسته

 . حق الناس و حق اهللا را در هـم تنیـده و  مکمل نموده است وحیانی و هماهنگ و
ی اقـدام  ها به تدوین منشور تمـدن ساحت ۀجمعی بایدي را ملحوظ کرده و در هم
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 الزم و را امعه پرداخته و آنهـا ج، به جمع مصالح فرد و به صورتی منطقی نموده و
  ملزوم یکدیگر دانسته است.
، برخوردار است که فیلسوفان سیاسی، نظیـر فـارابی   این مقوله از چنان اهمیتی

، تحـت عنـوان   هاي اسالمی اسـت را که ملهم از اندیشه طرح تمدنی خود اتوپیا و
، کتـب سیاسـی خـویش    که فارابی در . چنانانداسالمی مطرح نموده ۀلفاض ۀمدین

 و »التکمیل« و »سیاسۀ المدنیۀ«، »آراء اهل المدینۀ الفاضلۀ« ،»تحصیل السعادة«نظیر 
 فاضله را مورد توجه و ۀ، مدینجماعات ها و، از بین انواع تمدنهایشدیگر کتاب

  .أکید قرار داده استت
، فضـائل  فضائل نظـري  .قائل به چهار نوع فضیلت استة حاکم، فارابی دربار«

طریـق تعلـیم بـه     ، ازفکري فضائل نظري وفکري، فضائل اخالقی، فضائل عملی، 
دیـب  أت فضائل اخالقی و عملی را ممکن اسـت از طریـق اقنـاع و    ید وآوجود می

، رئیس کندایجاد می در اهل مدینه این فضائل را دارد و ۀکه هم ایجاد کرد و آن
داوري ( »مـؤدب اهـل مدینـه اسـت     مربی و او است که معلم و اول مدینه است و

  ).20 ،1362، اردکانی
هـاي  آید که باید تمدنی مبتنی بـر آرمـان  هاي فارابی برمیدیدگاه ۀمجموع از

عمل  ۀطراحی نمود و آن را به مرحل اقتباس شده از اصول مدنی اسالم، اسالمی و
مؤدب  ها آشنا وفضیلت ۀاجتماعی را به هم ةید تود، بااشبراي عملی شدن نهاد و
  نمود.

  عقالنیت در تمدن سازي اسالمی
أکیـد  ، ابتنـا و ت رفتارهاي ملهـم از آن  ها وعقالنیت تئوري ، برفلسفۀ سیاسی اسالم

ر این رابطـه،  د .دهد، اصول عقالنی را مالك قرار میۀ تمدن سازي. در مقولدارد
، نمایـد. امکـان تحقـق، ضـرورت تحقـق     تلفیق مـی سیاست را  و عقالنیت، دیانت

  دهد.را مبنا قرار می بسترها و... شرایط و
نـه عقالنیـت    سازي اسالمی نه بر مدار عقالنیت خود بنیـاد اسـت و  مدل تمدن

نـوع مسـیحی را بلکـه    » گرایـی ایمـان « fideismeصوفیانه گسسته از اجتماع و نـه  
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  گردد.الهی ارائه می تمدن سازي اسالمی براساس عقالنیت قدسی و

  ها و انتظارات. برآوردن خواسته3
مدي ا، به کارهاي اجتماعی مسلمان براساس اعتقاد عمیقی که به اسالم دارندتوده

عملـی شـدن   باشـند،  اسالم باورمند می ۀشان هم از ناحیو برآورده شدن انتظارات
 و ؤول، کارامـد رو تحقق حاکمیتی مسخودشان را در گ امید انتظارات و باورها و

امیـدها   باورها و روردن این انتظارات وپ دانند.مؤمن می مدیریت عناصري الیق و
حاکمیت است کـه   گویی حکومت و، به واقع پاسخۀ حاکمیت و حاکماناز ناحی

ــادل  ــیري متع ــدنی و  در تفس ــت م ــد زیس ــه   ، در واح ــک جامع ــاعی ی   ، دراجتم
ولیتی ؤمسـ  گیـرد و مـی را فراترین سطح ممکن، یکایک افراد یک جامعه گسترده

زنـد. بـه همـین دلیـل     رقـم مـی   گیر را براي تمامی آحاد یک جامعهفرا همگانی و
» ال کلکـم راع وکلکـم مسـئول عـن رعیتـه     أ«فرماید: می 9است که پیامبر اکرم

 ۀول حیطــؤشــما نگهبــان و مســ ۀآگــاه باشــید کــه همــ )؛ 38، ق1937، مجلســی(
  باشید.ولیت خود میؤمس

 ۀ کـالن حراسـت از مجموعـ   ، نظـارت و گـویی ت کـه پاسـخ  بدین جهـت اسـ  
خواهـد   همگانی امت اسالمی در نگاه کالن خـود بـوده و   عام و ۀ، وظیفاجتماعی

  بود.
انجـام  «گویی همان بیان عرفـی  پاسخ ،باورهاي اسالمی چارچوب بینش و در«

 »اسخپـ   وظیفه« ۀدو سوی ۀدر فقه اسالمی برپای ، اصوالًاین منظر . ازاست» تکلیف
  خـود  ةگـویی ویـژ  شکل گرفته و بـر مبنـاي چـارچوب پاسـخ     »انجامـ   تکلیف«یا 
  ن رو بـه تکـالیف تقربـی و تعـاملی خـود عمـل      آمند شـده اسـت. مؤمنـان از    نظام
گـوي تمـام لحظـات عمـر     ، باید پاسـخ وین و تشریع الهیکنند، که در نظام تکمی

  ).156 ،1383نبوي، (» حیات گذراي خود در بارگاه قدس الهی باشند کوتاه و
 ۀ، متعهد است که ساز و کاهاي ایـن پروسـ  به این جهت نظام حاکمیت والیی

البتـه   .شـد روي آحاد جامعـه با اي مدون پیشتا برنامه، تدوین نماید مهم را تهیه و
 ، به صورت باوري عمیق قرار گرفته باشد.تی نهادینه در اذهان افراد جامعهبه صور
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  نماید.، رویکردي راهبردگرا را مطالبه میگوییاسخپ ۀلأ، در مساین مقوله
اند که مسـیر کلـی   کوتاه مدتی هاي میان مدت وسیاست ، اهداف وراهبردها«

گویی راهبردگرا، دهند. رویکرد پاسخحرکت و رشد عملیاتی جامعه را سامان می
ام یزان تحقق راهبردهاي نظـ مدار ارزیابی م گویی را برمعیار اصلی پاسخ مالك و
، نظام دهد. براین مبناهاي تحت مدیریت مدیران ارشد قرار می، یا بخشحکومتی

عملکرد خود را موفـق نشـان دهـد، کـه      ۀتواند کارنام، زمانی میگویا مدیر پاسخ
، تحصیل نقاط راهبردي مورد نظـر  وبینی شده برسد جامعه به نقاط راهبردي پیش

  ).162 ،1383نبوي،» (رشد تلقی شوددستاورد مستقیم و عینی نظام یا مدیریت ا
هایی هستند که قرار اسـت  استراتژي هاي مدون وراهبردها به واقع همان برنامه

، سـطوح مختلـف   تـا در ، عمل وارد شـوند  ۀسطوح مختلف حاکمیت به پروس در
  دیگر سطوح قرار گیرند. میانی و سطوح باال و مدیران ارشد و ۀمالك کارنام

هـاي  عمومیت در سطح توده ۀرنامه به خود بگیرند که جنبب ۀراهبردها باید جنب
از آنجـا بـه    و ، تغییـر یابنـد  ۀ راهبردهاي نظـري بـه برنامـه   مرحل از اجتماعی بیابند.

  .گو سوق داده شوندسمت رویکردهاي پاسخ
گـو،  گیـریم ایـن اسـت کـه حکومـت پاسـخ      اي کـه از فـراز پیشـین مـی    نتیجه

 هـاي سـنجیده و  خـط مشـی   گو بوده واسخحکومتی است که به افکار عمومی پ«
» ي دهندگان)، حساب پس بدهدأبه نمایندگان مردم (ر استواري را دنبال نموده و

  ).209، 1382، (حمیدي

  گوییلزوم تدوین برنامه جهت پاسخ
اي متناسـب بـا اهـداف    ، تـدوین برنامـه  گوترین رکن در نظام حکومتی پاسخمهم

 ۀمقولـ  به چند جامع مدون و ۀزیرا برنام، استمبنایی سیستم حکومتی  تئوریک و
  گردد.مهم منجر می

  ۀ زندگی؛اتقان برنام دار شدن نظام حکومتی وهدف. 1
  ؛نظام حکومتی هاي اجتماعی به سیستم حکومت واطمینان توده. 2
  ؛زندگی در جامعه ۀفلسف راي تحقق اهداف وبایجاد تضمین  .3
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نهـا نسـبت بـه    آحسـاس شـدن    جامعه و افرد مندي درهدف ایجاد انگیزه و .4
  ؛زندگی ۀبرنام

 بخـش و  ، سیستم و، نهادفرد ولیت هرؤنهادینه شدن قلمرو مس معین شدن و .5
 ها.میان بخش

  . خدمت رسانی مطلوب به جامعه4
، خدمت به جامعـه فضـیلتی بـزرگ اسـت     باورهاي اسالمی چارچوب بینش و در

، ریشه در شود. خدمت به مردممی که شامل افرادي خاص از بندگان مخلص خدا
هـاي  نظـام  همین مقوله قدر فارق نظام اسالمی بـا  باورهاي دینی دارد. معتقدات و

هاي سرمایه ساالر، معیـار اصـلی در   زیرا در نظام .سرمایه ساالر و سودمحور است
یا اشخاص است که بر مدار سـود   هاي اقتصادي وصنعتی و، سود بنگاهانجام امور

 هاي الهـی و ، سنتولی در تز اسالمی پذیرد.تر، انجام می، کار کیفیترچه بیش هر
، کـه بـر ایـن اسـاس     دهـد سـامان مـی   ، این مقوله را جهت وارزشی متعالیاصول 

  خدمت رسانی در سنت الهی مستلزم انجام دو امر مهم است.
  داراي ابعاد واالي ارزشی متعهد و : تربیت عناصري مؤمن واول
، ت باید با دقت بیشـتري صـورت بگیـرد   ، این گونه تربیاري الهیدر نظام کارگز«

خـط مشـی دینـی در     متخلق به اخالق و یعنی کارگزارانی تربیت شوند که کامالً
  ).98، 1382نوایی، » (ولیتی خویش باشندؤمس کاري و ةحوز

، فرهنگی سیاسی ،این تربیت، شامل تربیت اخالقی، اعتقادي، حقوقی، ارزشی
هـاي  سیسـتم  والن گمـارده شـده در  ؤمسـ  ، خادمـان و نهایـت  کـه در شود می و...

 ۀنـوع حکمرانـی در جامعـ    سـبک و  ، اعتقـادي و... بـا  حاکمیت، به لحاظ اخالقی
  تناسب داشته باشند. دینی آشنا گردیده و

 ارائه خدمات باشند. ة، داراي علم مدنی در حوزباالخره کارگزاران حاکمیت
شان کردن بار مشکالتسبک کردن به مردم ونیکی ةبدان که هیچ چیز به انداز و«

، را از جانـب مـردم   ، خـاطر مـدیر  سـابقه و وانداشتن آنها به کارهاي تحمیلـی بـی  
سازد. پس در آنچه به تو گفتم باید تالش کنی که این کار از جانـب  آسوده نمی
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هر  دارد.این، خود رنجی سنگین را از دل تو برمی بخشد ومردم به تو اطمینان می
توانی انتظار خیر داشته باشی که در حق او خوبی کـرده باشـی و   آینه از کسی می

او بـدي روا   ةبـار ن فردي که باید از او نگران باشی، کسی است که درسزاوارتری
  ).45 ۀ، نام(صبحی صالح» ايداشته

  دوم: تدوین مرامنامۀ خدمت رسانی
جامعه است و بسـیار واال و   اسالمی ة، در حکم منشور ادارۀ خدمت رسانیمرامنام
تدوین گردیده  فکري جامعه باید حیاتی است که توسط نخبگان سیاسی و مؤثر و
، تحـت عنـوان   اي است که مقام عظمـاي والیـت  ، همان نکتهاین. وزآمد شودو ر

  دینی بر آن اصرار ورزیدند. ۀسیس ساختمان جامعأافزاري در تجنبش نرم

  ع از منظر سیاسیاي جامب ـ الزام تدوین برنامه
بـین  سـبک زنـدگی دارد.    قابـل گسسـتی بـا   غیـر   ، پیوند وثیـق و یاسینوع نظام س

، انفکـاکی وجـود   سبک آن بـا سـاختمان نظـام سیاسـی     ساختمان زندگی مردم و
 ،1375، (بیـرو » چند بعـدي اسـت   ، مفهومی گسترده وسبک زندگی«زیرا ، ندارد

28.(  
سیاست گـره   ، به تمام معنا بااسالمی سبکی از زندگی ، بااي برینایجاد جامعه

عملـی   وگرفتن اصول سیاسی حاکم بر زندگی  که بدون در نظر ، چه اینخورده
 اي گردیـد. به قاعده توان مدعی زندگی اسالمی وساختن آنها در متن جامعه نمی

اي زندگی اسالمی را مـورد اشـاره   ، اصول بایدهاي سیاسی حاکم بربه این جهت
  دهیم.کوتاه قرار می

  . اصل نفی سلطه1
، نفـی  ۀ سیاسـی اسـالم  ، در فلسـف حـاکم بـر حکومـت    ناپذیریکی از اصول خدشه

ۀ سیاسـی، علمـی، اقتصـادي، فرهنگـی،     ، اعـم از سـلط  هاي سـلطه گونه ها وچهره
 :فرمایـد بیانی روشن و واضح می غیر آن است. قرآن مجید با ، اجتماعی واخالقی

خداوند هرگز راهـی  ؛ )141نساء/( ]کافرینَ علَى الْمؤْمنینَ سبیالًللْ  اللَّه  یجعلَ  لَنْ[
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  .ۀ کافران بر مؤمنان نگشوده استبراي سلط
اسـالمی، هـیچ    ۀمسلمانان و جامعـ  ۀ، خداوند متعال در جامعبراساس این اصل

در نتیجـه مسـلمانان حـق     راه نفوذي را از ناحیه کفار بر مسـلمانان بـاز نگذاشـته و   
چه سیاسـی،  چه والیت اقتصادي  .اي بپذیرندالیت کفار را در هیچ زمینهندارند و
غیـر   ، فرهنگی وباید با رشد علمی، اقتصادي، سیاسی لزوماً و ، علمی و...فرهنگی

  ۀ آنان را از این طرق، سد نمایند.سلط هاي نفوذ و ورود و، باید راهآن
وهـاي حیـاتی   قلمر ۀیـابی بـر همـ   ، هـدف دسـت  ، غرب معاصرسلطه ۀدر مقول

همـه جانبـه را بـا تـرویج فرهنـگ       ۀایـن سـلط  خواهـد  مـی البتـه   .مسلمانان را دارد
را کـه منـدك در تـز سکوالریسـم      تز دموکراسی لیبـرال  لیبرالیسم اعمال نماید و

ضى  و لَنْ[نماید. ، با همه توان القا میاست صـارى    تَرْ حتَّـى    عنْک الْیهـود و الَ النَّ
م تَتَّبِعمهرگز یهود و نصاري از تو خوشنود نخواهند شد مگر  و)؛ 120(بقره/ ]لَّتَه
  پیروشان گردي. شان رو آورده وکه به کیش آن
بی است که به معناي اباحیت وآزادانگاري بنیانی تفکر غر ۀ، شاخصلیبرالیسم«

 ،(پارسا نیـا » حکومتی سکوالر است ۀها در سایي انساندبه معناي آزا و بشر است
1380 ،131.(  

 هـاي نسـخ شـده و   ما نیازمند وام گرفتن اندیشـه «این مقوله در حالی است که 
را گـامی بـه پـیش     ، نه تنها مـا ۀ تمدن غربتقلید از این روی .کهنه دیگران نیستیم

  ).34، 1387مطهري، » (شوکت ما را نیز به باد خواهد داد ، که عزت وبردنمی
سالم، مسلمانان را بـه تقویـت، سـازندگی    ۀ سیاسی ا، فلسفۀ نفی سلطهلأدر مس

  سـایر سـاختارهاي نظـام اسـالمی دعـوت      ، تجهیز نیـرو و قـوا و  سیاسی، اقتصادي
  نماید.می

اي مـدون  هاي زندگی مسلمانان به صورت برنامه، باید در تمام عرصهاین مهم
هم گـردد تـا از حـد یـک شـعار      بسـترهاي اجرایـی آن فـرا    جامع تنظیم شـده و  و

  رج گردد.خا بالعمل

  هامندي و حفظ برتري. اقتدار و توان2
ۀ آن چیزي است که در سـاختمان فلسـف   ،ۀ اسالمیمندي جامعتوان اقتدار و ۀمقول
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نهفتـه شـده در حـدي کـه نمـود قـوي در انظـار         ،سیاسی بسان یک آرمـان ذاتـی  
یازي از دست را به خود متوجه ساخته و آنها ،هاي غیر دینی داشته باشدحاکمیت

هـایی را ندهنـد و   ت چنـین اقـدام  أبه خود جـر  ناك باشند ومسلمانان بیم ةحوز به
مرهـوب عظمـت مسـلمین     همواره از دخالت در امورشان دچـار هـراس باشـند و   

  .گردند

یـابی بـه مرجعیـت علمـی و     هاي مسلمین و دست. جبران عقب ماندگی3
  سیاسی

، بیشـتري یافتـه   هـاي معاصـر، روشـنا و وضـوح    عقب ماندگی مسلمین که در قرن
 اعتال و تعالی بوده مسلمین در حرکت به سوي رشد و ۀخیر چند صد سالأمعلول ت
سردمداري شـیطانی سیاسـی    تمدن علمی و باره مقهورزیرا مسلمین به یک است،

 به تـدریج  ، وانهادند وکف نهاده حتی آنچه را که داشتند اختیار از و غرب شدند
  کردند.ش را از بیگانه تمنا میابدلی ۀنسخ از آن فراموش کرده و

. یکـی از آن عوامـل،   ، داراي عوامـل متعـددي اسـت   عقب ماندگی مسـلمین «
که علیـرغم  هاي اسالمی است، فقر تولید دانشی با انگاره فلسفی و عامل فکري و

هاي علمـی  نوآوري خیر در زایش علم وأ، تتفکر اسالمی بینی وغناي ذاتی جهان
 و لی مسلمین در قرون اخیر بوده اسـت از سبک زندگی انفعا اند و این ناشیداشته

ــته    ــرغم داش ــاختگی علی ــوعی خــود ب ــز ناشــی از ن ــی ونی ــاي ذات ــی خــود  ه » غن
  ).28 ،1390،(خاکرند
ل به برنامه گـردد،  سبک زندگی اسالمی تبدی چند نکته درباید ، این زمینه در

  :که عبارتند از
سبک  غربی و ۀوع رسوبات اندیشاول: داشتن تفکري مستقل وتصفیه شده از ن

  مصرفی زندگی؛
دورانـی   ، که درتاریخی خود بازگشت به اصل اسالمی و : بازیابی خود ودوم

  ؛سروري از آن مسلمین بوده است ، سیادت وتاریخ از
  ؛ترفندهاي استکبار جهانی خطرات و ها و: هشیاري در برابر دامسوم
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دینـی   ۀنوع اعتقاداتی که جامعـ  گرایش به : کنار نهادن زندگی غربی وچهارم
این مقولـه بایـد هـم در زنـدگی      کند.را از درون دچار آسیب و آفت شکننده می

  ؛ها نمودار گرددهم خانواده هم اجتماعی و، فردي
  مندانه از این دو.تلفیقی روش سیاست و : پیوند زدن اخالق وپنجم

  گیرينتیجه
  :اساسی است ۀگیریم چند نکتنتایجی که از این نوشتار می

هاي مربوط به نظریه ها وسبک زندگی را در تئوري ۀ، مقولۀ سیاسی اسالمفلسف. 1
 اساسـاً  ، مـورد توجـه قـرار داده و   ة اعمال قـدرت نحو ، حکومت وة جامعهادار
  .ۀ سیاسی، تبیین سبک زندگی مسلمانان استفلسف

روشنی دارد و  ریزي و اطاعت، تجلیالزام سیاسی، در مقولۀ حاکمیت و برنامه. 2
 اند.آیات کریمۀ قرآن و روایات بر این مقوله تأکید فراوان نموده

هـاي مشـترك در حـوزة عمـل     ها و رسوم و سـنت سبک زندگی، نمود ارزش. 3
 اند.اجتماعی است که در سرشت قوانین اسالم مورد تأکید واقع شده

جهـت   چنـد  اجتمـاعی آن از  ۀجنبـ  سـبک زنـدگی از   ۀریزي جهت ارائبرنامه
  ضرورت دارد.

  آفرینی نوین اسالمی که با عقالنیتی قدسی برآورده گردد.تمدن. 4
  .ۀ اسالمیانتظارات جامع ها ووردن خواستهآ بر. 5
  عملی ساختن روح اجتماعی اسالم.. 6
  خدمت رسانی مطلوب به جامعه. گویی وپاسخ. 7

ضـرورت   سبک جامع زنـدگی  ۀسیاسی نیز به چند جهت تدوین برنام ۀاز جنب
  دارد.

، عمـل  نظر و ةاي جامع در حوزتدوین برنامه طرح و بیگانگان که با ۀنفی سلط. 1
  یابی است.قابل دست

  .مندي مسلمینتوان حراست از اقتدار و حفظ و. 2
 ، تـاریخی و أخر تـاریخی از رشـد علمـی، سیاسـی    تـ  هـا و جبران عقب ماندگی .3

  اجتماعی.
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